ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﻨﭗ ﺑﻮرس راه اﻧﺪازی ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
اﺳﻨﭗ ﺧﺒﺮ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻮرس در ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد داد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺮوﯾﺲ »ﺑﻮرس« در ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻨﭗ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺰار

ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺠﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻨﭗﺑﻮرس ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه اﺳﻨﭗ و در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺼﺪ دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﻨﭗ اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻨﭗ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ،ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﻃﻼﻋﺎت
درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺠﺎم ﻧﺰد ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﻨﭗﺑﻮرس ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده در واﻗﻊ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﻨﭗﺑﻮرس
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم و
ﺑﺨﺶ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮددﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺮوﯾﺲ »ﺑﻮرس«،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻮﭘﺮاﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﺧﻮد را در اﺳﻨﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه از داراﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﻨﭗﺑﻮرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻨﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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